Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje MZZPRC z dnia 07 grudnia 2020 r.
Witam. Bogdan Żulewski – w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu
Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.
Szanowni Państwo.
Końcówka roku to czas gdzie wraz z pracodawcą przypominamy wszystkim pracownikom o możliwości
wykorzystania środków z funduszu socjalnego oraz środków zasilonych na platformę kafeteryjną
MyBenefit.
W naszej poprzedniej audycji dwa tygodnie temu przedstawiałem Państwu informację, że w związku z
trwającymi cały czas obostrzeniami pandemicznymi i wynikającymi z tego ograniczonymi możliwościami
wykorzystania punktów, nasza Organizacja wystosowała do pracodawcy wniosek dotyczący
pracowników PKN ORLEN i Spółek o przedłużenie na czas nieokreślony możliwości wykorzystania
środków zasilonych na platformę MyBenefit (350 pkt/zł). Po kilku dniach otrzymaliśmy od pracodawcy
pozytywną odpowiedź uwzględniającą nasz wniosek, czyli przedłużenie na czas nieokreślony
wykorzystania 350 pkt/zł.
Z uwagi na to, że przez pandemię w dalszym ciągu pracownicy mają ograniczone możliwości
wykorzystania zasilonych w marcu br. punktów, bardzo ważną i istotną informacją jest fakt, że do całej
dotychczasowej oferty dotyczącej możliwości wykorzystania punktów MyBeefit, doszła w miesiącu
listopadzie br. także możliwość wykorzystania takich punktów w sklepach spożywczych Kaufland i
Żabka poprzez wygenerowanie bonów o odpowiedniej wartości do wysokości posiadanych punktów
wymienialnych na złotówki. Jest także możliwość połączenia punktów MyBenefit z punktami jakie
pracownicy otrzymali jako zwrot środków dla uczestników programu MultiSport za zamknięte obiekty
sportowe w miesiącu marcu. Jednak te punkty jako zwrot z MultiSportu należy wykorzystać do końca
grudnia, tzn. wystarczy w czasie do końca grudnia br. wygenerować bony np. do sklepów Żabka, czy
Kaufland, które są ważne rok czasu, tak samo jak bony i do innych sklepów, np. sportowych.
Poniżej przedstawiamy otrzymaną informację wraz z tabelą dotyczącą poszczególnych świadczeń.

,,Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników, w związku z
obecną sytuacją ograniczającą możliwość korzystania z pełnej oferty systemu kafeteryjnego, przedłużamy
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wartość „Punktów na Start” na czas nieokreślony. Tym samym niewykorzystane dotychczas „Punkty na
Start” są ważne bezterminowo.
Co do pozostałych banków punktów w kafeterii, których terminowość ograniczają wewnętrzne regulacje
ZFŚS, pracownicy mają szereg możliwości ich wykorzystania w odroczonym terminie.
Szczegóły dotyczące ważności poszczególnych banków punktów na platformie kafeteryjnej „My benefit”
przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku punktów

Termin ważności
punktów/możliwość
wykorzystania punktów

Sklepy/usługi w kafeterii

Bank ZFŚS *

do 15 grudnia 2020 r.
(z możliwością wymiany na
vouchery z odroczonym
terminem wykorzystania)

Usługi o charakterze sportowo –
rekreacyjnym, rehabilitacyjnym
oraz kulturalno - oświatowym z
wyłączeniem sklepów

Karta zakupowa ORLEN (Punkty
wynikające z rezygnacji z Karty
zakupowej ORLEN)

bezterminowo

Wszystkie

Punkty na Start

bezterminowo

Wszystkie

Twoje Punkty

bezterminowo

Wszystkie

Kupuj z MultiSportem

do 31.12.2020 r.
(zwrot środków dla uczestników
programu MultiSport za
zamknięte obiekty sportowe w
miesiącu marcu)

Wszystkie

*Możliwości wymiany punktów ZFŚŚ ważnych do 15.12.2020 r. na vouchery z odroczonym terminem
wykorzystania:
MultiBilet - data ważności 30.06.2021 w ramach jednego vouchera dostęp do ponad 100 kin w całej
Polsce, lista na www.benefitsystems.pl/dla-ciebie/multibilet/
MultiTeatr – data ważności 30.06.2021 w ramach jednego vouchera dostęp do kilkudziesięciu teatrów w
Polsce, lista na www.multiteatr.pl
MultiMuzeum - data ważności 30.06.2021 w ramach jednego vouchera dostęp do kilkudziesięciu muzeów
w Polsce, lista na www.multimuzeum.com
eTravelPass – bon turystyczny ważny do 8.10.2021 do wykorzystania w ponad 700 obiektach w Polsce,
szczegóły i lista akceptantów w kafeterii
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Dodatkowo wszystkie kody na masaże, czy do innych partnerów z zakresu rekreacji oferujących wejścia
do konkretnych obiektów maja datę ważności minimum 6 miesięcy.
Ponadto informuję, że w listopadzie w kafeterii została dodatkowo udostępniona możliwość zakupu
bonów wartościowych na produkty spożywcze i pozostałe w sklepach Żabka oraz Kaufland.
W najbliższym czasie przekażemy stosowną informację w powyższym zakresie do pracowników, kierując
jednocześnie prośbę do spółek GK ORLEN o przypomnienie zasad i możliwości korzystania z platformy
kafeteryjnej przez ich pracowników.
W razie pytań wsparciem dla pracowników służy Zespół Obsługi Bezpośredniej ORLEN CUK.
Przypominamy że środki z tytułu rekompensaty za czas zamknięcia obiektów sportowych w miesiącu
marcu dostępne są w nowym banku punktów „Kupuj z MultiSportem”.
W ramach tego banku punktów dostępne są wszystkie świadczenia w systemie kafeteryjnym. Punkty z
banku „Kupuj z MultiSportem” można łączyć z innymi bankami punktów.
Punkty należy wykorzystać w terminie do 31.12.2020 r.
W przypadku pytań dotyczących zarówno banku punktów jak i obsługi platfromy kafeteryjnej bardzo
proszę o kontakt z:
Biurem Obsługi Pracowników/Zespół Obsługi Bezpośredniej, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
Sp. z o.o. - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00:






za pomocą telefonu IP wpisując: HelpDesk Kadry lub wybierając numer: 6 55 50
za pomocą służbowego telefonu komórkowego, wybierając: 6 55 50
za pomocą pozostałych telefonów, wybierając: 24 367 55 50
za pomocą intranetu: HelpDesk/HR - Sprawy Pracownicze
kontakt bezpośredni: Płock, ul. Chemików 7, bud. 05 pok. 16”

Basell ORLEN Polyolefins.
W Spółce Basell ORLEN Polyolefins odbyło się 26 listopada spotkanie (telekonferencja) dotyczące
rozpoczęcia rozmów nad zmianami w ZUZP. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych jeszcze w ubiegłym
roku, które w pewnym momencie zostały zawieszone. Już w ubiegłym roku złożyliśmy do pracodawcy
przygotowany i opracowany projekt zmian w ZUZP dotyczący głównie premii rocznej i premii miesięcznej.
Spotkanie w dniu 26 listopada było poświęcone właśnie szczegółowemu omówieniu zawartych
propozycji. W pracach tych posiłkujemy się naszymi doradcami, którzy brali z nami udział także przy
rozmowach nad ostatnimi zmianami w ZUZP PKN ORLEN (Protokół Nr 4 do ZUZP, 2018 r.).
Kolejne spotkanie, tym razem zapowiadane na żywo pracodawca wstępnie zaplanował na 18 grudnia br.
O szczegółach ustaleń z tych rozmów będziemy Państwa informować.
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ORLEN OCHRONA.
W poniedziałek 30 listopada odbyło się spotkanie (telekonferencja), którego celem było ustalenie
wysokości nagrody świątecznej grudniowej. Strony ustaliły ostatecznie, że będzie to kwota 1000 zł
brutto.

Możesz pomóc - oddaj krew.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN ORLEN organizuje akcje krwiodawstwa, podczas
których ozdrowieńcy COVID-19, będą mogli bezpiecznie oddać krew. Pozyskane z niej osocze
posłuży do leczenia chorych na COVID.
Mobilny ambulans dostępny będzie już w grudniu br. zgodnie z poniższym harmonogramem:
Trzebinia - 16.12.2020 r., w godz. 9:00-13:00 w ORLEN Południe , parking Budynku Administracji 3
(budynek starego przedszkola),
Warszawa - 17.12.2020 r., w godz. 9:00-14:00 na terenie parkingu Budynku ORLEN Senator, ul.
Bielańska 12,
Płock - 18.12.2020 r., w godz. 8:00-13:00 na terenie parkingu Centrum Administracji PKN ORLEN, ul.
Chemików 7;
Informacje: jak się zgłosić i przygotować do pobranie znajdują się w intranecie.
Członków Zarządu naszej Organizacji informujemy, że w biurze Związku mamy już duże, ścienne
kalendarze związkowe na 2021 rok, które jak co roku chcemy przekazać na Wydziały i do wszystkich
innych naszych Kół związkowych. Prosimy o kontakt z nami w celu umówienia możliwości odbioru
(osobiście u nas lub możemy podwieźć na dany Wydział).

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Bogdan Żulewski
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